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1 - L´ENTORN ECONÒMIC

L’entorn econòmic
Variació en termes reals del PIB l’any 2020 (%)
Economia mundial

-3,2

Economies avançades

-4,6

Economies en desenvolupament

-2,1

EEUU

-3,5

Xina

+2,3

Japó

-4,7

Índia

-7,3

Canadà

-5,3

Amèrica Llatina

-7,0

Regne Unit

-9,8

Rússia

-3,0

Zona Euro

-6,5

*Alemanya

-4,8

 Espanya va ser el país avançat que va

*França

-8,0

patir el major decreixement del seu PIB

*Itàlia

-8,9

(-10,8%).

*Espanya

-10,8
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L’entorn econòmic
La reducció del PIB català va ser superior a
l’espanyol en set dècimes (-11,5%).
La demanda interna catalana va caure un
9,5% (-13,6% per a la inversió i -12,5% per al
consum

privat).

Les

exportacions

van

disminuir un 11,5%.
Els majors decreixements pel que fa a
l’oferta es van donar a la construcció (-15,4%)
i els serveis (-11,7%).
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L’entorn econòmic

Les darreres previsions de la Comissió Europea donen per a Espanya un
increment del PIB del 4,6% en 2021 i del 5,5% en 2022. Espanya serà l’únic
país de la UE que no haurà recuperat el 2022 el seu nivell 2019.
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2 – Conjuntura econòmica a la província de Barcelona.
Any 2020

Conjuntura 2020 Província de Barcelona

El 2020 la població de la província de Barcelona va créixer un 1,4%, la dada més alta des
del 2008. La piràmide d’edats tendirà a fer-se més estreta sobretot en el tram dels nens i
nenes de 5 a 14 anys i en el d’habitants d’entre 35 i 49 anys. En canvi, s’ampliarà la
població de 50 i més edat.
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Conjuntura 2020 Província de Barcelona

La població ocupada registrada va descendir un 2,2% interanual a la província de
Barcelona, amb dades de 31 de desembre. Per nacionalitat, la reducció va ser més intensa
per als estrangers (-3,9%) que no pas pels autòctons (-1,9%), i per trams d’edat, per als
joves de menys de 30 anys (-7,4%) i per als compresos entre els 30 i 44 (-4,6%), front el
creixement dels que tenen 45 anys i més.
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Conjuntura 2020 Província de Barcelona

El nombre de llocs de treball va caure un 2,3%, mentre que el nombre d’empreses
(comptes de cotització) va disminuir un 8,5%. Des del 2013 no es produïa una variació
interanual negativa en aquestes variables. En tots dos casos, la reducció a la província
barcelonina el 2020 va ser més intensa que la produïda al conjunt de Catalunya.
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Conjuntura 2020 Província de Barcelona

El subsector amb més guany de llocs de treball va ser el d’activitats sanitàries, el que és
coherent amb les necessitats de reforçament davant l’emergència viscuda arran de la
COVID-19. El sector amb més pèrdua de llocs de treball va ser, amb diferència, la
restauració (-22.559), el més afectat per les restriccions de mobilitat i el confinament patit
durant bona part del 2020.
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Conjuntura 2020 Província de Barcelona

De manera paralꞏlela, la població aturada i la taxa d’atur van augmentar. Al quart
trimestre del 2020, aquesta taxa va ser del 13,7% a la província de Barcelona, dues
dècimes menys que la catalana i 2,4 punts per sota de l’espanyola. A Espanya, els majors
ascensos, per sobre de sis punts, es van produir a les províncies més turístiques: Las
Palmas, Santa Cruz de Tenerife i Illes Balears. Les taxes d’atur més elevades es registren
al sud (excepte Màlaga) i les més reduïdes, al nord.
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Conjuntura 2020 Comarques Província de Barcelona

Totes les comarques de la província de Barcelona van incrementar el nombre
d’habitants el 2020. Els augments més elevats es van produir al Moianès (2,3%), l’Anoia
(1,9%), Osona (1,8%) i el Barcelonès (1,6%). A totes les comarques, la població estrangera
va créixer més que l’autòctona, la qual, de fet, va descendir en tres: Barcelonès, Berguedà
i Bages.
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Conjuntura 2020 Comarques Província de Barcelona

Totes les comarques barcelonines van patir el 2020 una reducció del nombre
d’empreses; les més elevades es van registrar al Berguedà i el Barcelonès (sengles
caigudes del 9,3%). La variació negativa més reduïda es va donar a la comarca del
Moianès (-4,1%).
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Conjuntura 2020 Comarques Província de Barcelona

La població ocupada registrada va disminuir a la major part de les comarques, amb
esment especial al Barcelonès (-3,6%) i el Baix Llobregat (-2,1%). Només es van produir
increments a l’Anoia, molt feble, i al Moianès (1,2%). El mateix va succeir amb el llocs de
treball, que només es van incrementar a Osona (1,3%). Els majors descensos, al Garraf (4,1%), el Barcelonès (-2,9%) i el Berguedà (-2,6%).
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Conjuntura 2020 Comarques Província de Barcelona

La població aturada registrada va augmentar a totes les comarques. Els majors
increments es van donar al Moianès (41,7%) i al Barcelonès (33,3%). La taxa d’atur
registrat també es va incrementar a totes, on més al Barcelonès, prop de quatre punts.
Les taxes d’atur més elevades van ser les de l’Anoia i el Garraf, per sobre del 15%,
seguides de les del Bages i el Maresme (14-15%).
- 17 -

3 – Conjuntura econòmica a la província de Barcelona. Avanç
dades any 2021

Conjuntura 2021. Avanç de dades
 Un any i mig després de l’inici de la crisi motivada per la Covid-19, la majoria dels principals
indicadors socioeconòmics de la província de Barcelona en el tercer trimestre del 2021 tornen a les
xifres pre-Covid.
 En totes les comarques es produeix un descens de la població aturada i un augment de la població
ocupada, igualant i millorant les dades de 2019. Dintre dels treballadors ocupats, prop de quaranta
mil encara resten en situació d’ERTO.
 La diferència del nombre d’empreses del tercer trimestre de 2021 encara és negativa respecte l’any
2019 (-6,4%, -11.806).
 Per sectors, en el darrer any destaquen els augments de treballadors en les activitats sanitàries, els
serveis de tecnologies de la informació i l’administració pública, i el descens en la fabricació de
vehicles, transport aeri i agències de viatges.
 Les pernoctacions hoteleres i els passatgers de l’aeroport del tercer trimestre de 2021 han millorat
respecte 2020 però encara representen la meitat que a 2019.
 La província de Barcelona ha exportat béns per un valor de prop de 9,5 mil milions d’euros en els
mesos de juliol i agost de 2021, xifra superior a les exportacions de juliol-agost de 2019 i 2020.
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Conjuntura 2021. Avanç de dades
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Conjuntura 2021. Avanç de dades
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Conjuntura 2021. Avanç de dades
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Conjuntura 2021. Avanç de dades

Respecte 2019

Respecte 2019
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Conjuntura 2021. Avanç de dades
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Conjuntura 2021. Avanç de dades
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Conjuntura 2021. Avanç de dades
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Conjuntura 2021. Avanç de dades
Treballadors en situació d’ERTO a la
província. 2021
Octubre

34.145

40.137

43.773

52.354

59.376

89.887

109.141

124.996

149.579

134.720

Dones
49%

Parcial
33%

Octubre
Total
67%
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Homes
51%

4 – Articles comarcals

Articles comarcals
ALT PENEDÈS
 El Consorci de Promoció Turística del Penedès, una aposta constant per l’enoturisme. Núria Sala
Rius
ANOIA
 Pacte d’Acció Econòmica i Social de l’Anoia amb visió 2030. Pere Riba Garcia, Maria Martí Sabaté,
Eva Maria Fernández Casellas, Daniel Gutiérrez Espartero
BAGES
 Looming Factory a la Catalunya Central. Sara Borràs, Sebastià Vila-Marta
BAIX LLOBREGAT
 GaMedia i el pol d’innovació digital: l’economia taronja, un sector tractor a Sant Feliu de Llobregat.
Pablo Muiño Pardo
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Articles comarcals
BARCELONÈS
 El teixit empresarial del Barcelonès. Josep Maria Canals i Miquel
BERGUEDÀ
 La xarxa de muntanyes emblemàtiques de
desenvolupament territorial. Rosa M. Colomer Oró

la

Mediterrània,

una

oportunitat

de

GARRAF
 Crea&Tic, un projecte per incorporar la innovació a les empreses locals a través de les
tecnologies disruptives. Joan Carles Lluch, Jordi Romero-Lengua, Ester Toledo
MARESME
 Mercats amb DO Alella. Laura Nadeu Rota
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Articles comarcals
MOIANÈS
 Cultura digital al Moianès, preparats per al present. Montse Suari Bartrés
OSONA
 Osona Biocircular. Agenda estratègica per a la transició del sector agroalimentari d’Osona cap a la
sostenibilitat. Núria Macià
VALLÈS OCCIDENTAL
 Proposta estratègica, innovadora i experimental sota el concepte de botiga-taller per a la reactivació
d’espais comercials disponibles: Proposta d’actuació a Badia del Vallès. Joël Pintor Gonzalez, Xavier
Blanca Flores, Teresa Pérez Postiguillo
VALLÈS ORIENTAL
 Foment de les comunitats energètiques en els polígons d’activitat econòmica. Mònica Cañamero
Gómez, Marc Vives Llovet
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5 – Estudis monogràfics

Monogràfic 3: El potencial de l'economia circular en el sector energètic. Oportunitats en
l’àmbit territorial / Joan Batalla Bejerano, Elisenda Jové-Llopis, Manuel Villa-Arrieta
Iniciatives d'economia circular del
sector energètic a Catalunya
CICLE D’ACTUACIÓ



El govern català ha dut a terme múltiples esforços
per convertir Catalunya en un referent dels
grans canvis circulars.



Dins del sector energètic, el cicle d'operacions
és el cicle on es desenvolupen més projectes
circulars vinculats als diferents vectors energètics
(tradicionals i nous vectors).



El cicle de consum, el vector elèctric és el clar
protagonista de la circularitat



La menor presència d’empreses orientades a
millorar
la
circularitat
dins
del
cicle
d'infraestructures mostra que encara hi ha un
gran recorregut en aquest àmbit.



Barcelona domina l'impuls de les iniciatives
davant un menor dinamisme de les altres
províncies catalanes.



Models colꞏlaboratius público-privats fomenten
les iniciatives circulars al territori.

VECTOR ENERGÈTIC
g

5%

30%
30%

5%
5%
8%
8%
5%
5%

36%
59%

Operacions

Consum

Infraestructures

5%
5%

34%
34%
12%
12%
1%
1%
Biocombustibles de nova generació Biomassa
Biocombustibles de nova generació Biomassa
Calor residual
Electricitat
Calor residual
Electricitat
Fred residual
Gasos renovables
Fred residual
Gasos renovables
Hidrogen
Múltiples vectors energètics
Hidrogen
Múltiples vectors energètics

*Cicle d'operacions: relacionat amb el control eficient dels recursos en les operacions habituals del sector.
*Cicle de consum: relacionat amb l’apoderament del consumidor en la gestió energètica.
*Cicle d’infraestructures: vinculat amb la reutilització d'actius.

UBICACIÓ

ORIGEN DE L’ACTUACIÓ
22%

47%

6%

53%

3%
0%

Cooperació

Empresa

*Cooperació indica la participació d'agents públics i
privats als projecte.

Barcelona

Girona

69%

Lleida

Tarragona

Tot Catalunya

*Tot Catalunya indica que l'àmbit d'actuació del iniciativa és transversal al
territori de Catalunya.

Monogràfic 4: Forma urbana i infraestructures de transport. Teoria, evidència
empírica i el cas de Barcelona / Miquel-Àngel Garcia-López
•

La Forma Urbana o Estructura Espacial Urbana fa referència al grau de
concentració de la població i de l’activitat econòmica i a la seva distribució
espacial en el territori metropolità.

•

Monocentrisme, Policentrisme i Dispersió són tipologies de Forma
Urbana que emergeixen segons la importància de les economies
d’aglomeració i dels costos de transport.

•

L’evidència empírica internacional i la de Barcelona verifiquen que (les
millores en les) infraestructures de transport (viari i ferroviari) afecten a les
ciutats i a la seva forma urbana. Concretament,
•

Articulen la localització de la població i de l’activitat econòmica en
l’espai metropolità;

•

Incentiven processos de suburbanització de la població i de
descentralització de l’activitat econòmica caracteritzats per la
pèrdua d’importància del centre en favor de localitzacions més
perifèriques-suburbanes;

•

Promouen l’emergència de (sub)centres donant lloc a estructures
espacials policèntriques;

•

Fomenten l’sprawl residencial amb nous assentaments residencials
de baixa densitat més perifèrics, fragmentats i aïllats.

5 – Estudis monogràfics
Monogràfic 1: L’impacte de la covid-19 en l’activitat turística de la
província de Barcelona

Monogràfic 1: L’impacte de la covid-19 en l’activitat turística de la província de Barcelona
Montserrat Giró, Josep Rodríguez

1. El turisme pre-covid a la província de Barcelona
2. El context turístic internacional al 2020
3. Activitat turística 2020 a l’Entorn de Barcelona
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Monogràfic 1: L’impacte de la covid-19 en l’activitat turística de la província de Barcelona
Montserrat Giró, Josep Rodríguez

1. El turisme pre-covid a la província de Barcelona
 Barcelona i la seva província són una destinació turística important.

SECTOR
EMPRESARIAL

DEMANDA

OFERTA

2019

Destinació Barcelona

Barcelonès

Entorn de Barcelona

N. Places turístiques*

312.276

143.271

169.005

N. Turistes

13,72 M.

8,96 M.

4,76 M.

% estrangers

72,1%

82,3%

52,7%

N. Pernoctacions

36,76 M.

22,42 M.

14,43 M.

N. Empreses turístiques**

28.666

14.533

14.134

15,3%

16,2%

14,4%

% s/total

N. Llocs de treball***
% s/total

334.056
13,1%

186.197
14,4%

147.860
11,7%

* Places en allotjament: Hotels, Càmpings, Turisme rural, Apartaments turístics i Habitatges d’ús turístic
** Nombre de comptes de cotització donats d’alta al règim general de la Seguretat Social i al règim especial de la mineria i el carbó a 31/12.
** N. Afiliats a la Seguretat Social
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Monogràfic 1: L’impacte de la covid-19 en l’activitat turística de la província de Barcelona
Montserrat Giró, Josep Rodríguez

1. El turisme pre-covid a la província de Barcelona
 El 2019 és, desprès del 2017, l’any amb més activitat turística a les comarques de Barcelona.
L’OFERTA

•

11.000 establiments d’allotjament: 593 H, 76 C, 652 ETR, 62 AT i 9.463 HUTS.

•

Oferta molt estable, a excepció dels HUTs que creixen un 15% anual.

•

Forta concentració de l’oferta a les comarques del litoral (Costa Barcelona 87% del total, Paisatges Barcelona
9% i Pirineus Barcelona -Berguedà 4%).

LA DEMANDA

•

Creixement del 37% en el nombre de turistes i pernoctacions en 10 anys (2009-2019).

•

81% dels turistes s’allotgen en hotels, 15% en càmpings i 4% en turisme rural).

•

Estada mitjana entre 3,9 nits en càmpings, 2,9 nits en hotels i 2,4 nits en turisme rural.

•

Despesa mitjana del turista: 658€ (inclou transport, allotjament i estada).

SECTOR EMPRESARIAL

•

La restauració concentra el 66% de les empreses, el transport el 10% i l’allotjament el 5%.

•

El Baix Llobregat, el Vallès Occidental i el Maresme concentren el 63% de les empreses.

•

El 87% de les empreses turístiques són microempreses (menys de 10 treballadors) i el 11% són petites
empreses (d’11 a 50 treballadors).
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Monogràfic 1: L’impacte de la covid-19 en l’activitat turística de la província de Barcelona
Montserrat Giró, Josep Rodríguez

2. El context turístic internacional al 2020
 Davallada generalitzada de l’activitat turística a escala mundial al 2020.

Segons l’OMT, el nombre de turistes internacionals va
passar de 1.466 M al 2019 a 397 M. al 2020 (-73%),
trencant la tendència de creixement anual mitjà del 5%.
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Monogràfic 1: L’impacte de la covid-19 en l’activitat turística de la província de Barcelona
Montserrat Giró, Josep Rodríguez

2. El context turístic internacional al 2020
 A Espanya l’activitat turística va retrocedir fins a valors de fa 25 anys, degut a les
restriccions a la mobilitat dins i fora del país.
•

Xifres devastadores: 78% de caiguda de les arribades i 80% de les pernoctacions; 79% de pèrdua
d’ingressos per turisme internacional (43% en turisme domèstic); el PIB turístic passa del 12,4% al 4,3%;
728.000 llocs de treball afectats (435.000 en ERTO’s); Impacte molt per damunt de la resta de sectors.

•

Les destinacions amb major presència de turisme
estranger (com Barcelona, Balears o Canàries)
són les que van patir més. La demanda nacional
es va reduir a gairebé la meitat (47,4%). Les
destinacions rurals són les que han resistit millor
els efectes de la pandèmia.
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Monogràfic 1: L’impacte de la covid-19 en l’activitat turística de la província de Barcelona
Montserrat Giró, Josep Rodríguez

3. Activitat turística 2020 a l’Entorn de Barcelona
 Alta afectació de la pandèmia sobre l’activitat turística a les comarques de Barcelona, amb diferències
territorials i de l’ocupació en l’allotjament.
•

Forta reducció en els establiments oberts el 2020 (Hotels 41,5%, Càmpings 40% i Turisme rural 32%).

•

Caiguda del 71% en la demanda, especialment en els establiments hotelers (75%) i menys en el càmping i turisme
rural (50%).

•

A nivell territorial, les caigudes dels principals indicadors se situen entre el 50% i el 85%. La baixada més important és
al Maresme i al Baix Llobregat; les baixades més petites són al Moianès, Osona i Berguedà.

•

Les restriccions de mobilitat i les limitacions de reunions entre persones van provocar una caiguda superior al 90% en
turisme de reunions.

•

Els equipaments culturals, naturals i de lleure van experimentar pèrdues de quasi el -80% de visitants.
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Monogràfic 1: L’impacte de la covid-19 en l’activitat turística de la província de Barcelona
Montserrat Giró, Josep Rodríguez

3. Activitat turística 2020 a l’Entorn de Barcelona
 El turisme estranger s’enfonsa i el turisme domèstic respon.
•

La caiguda del mercat estranger és més forta que la del domèstic, amb percentatges de caiguda superiors
al 80% enfront el 54% del nacional.

•

Al 2020 el pes del turisme domèstic (74,2%) supera a l’estranger (25,8%) a l’Entorn de Barcelona. Al
Barcelonès i al conjunt de la Destinació de Barcelona segueix sent més alt el pes del turisme estranger. En
càmpings i establiments de turisme rural el pes del mercat domèstic supera el 85%.

•

El mercat català és el mercat principal (38% sobre el total d’arribades en hotels), tot i que pateix una
davallada del 50%. El principal mercat emissor estranger és el francès: Tots els mercats estrangers han
caigut per sobre el 80%.
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Monogràfic 1: L’impacte de la covid-19 en l’activitat turística de la província de Barcelona
Montserrat Giró, Josep Rodríguez

3. Activitat turística 2020 a l’Entorn de Barcelona
 Alt impacte negatiu en el mercat empresarial i laboral turístic
•

El descens del nombre d’empreses turístiques ha estat del 10% a l’Entorn de Barcelona i del 12,6% al
Barcelonès.

•

En quant al nombre d’ocupats en l’activitat turística han disminuït a totes les comarques. Les més afectades:
Maresme (-17,2%) i Moianès (-14,5%). Els ERTOs en l’hostaleria (allotjament i restauració) i AV han palꞏliat
la caiguda de l’ocupació.
•

L’atur registrat en el sector
turístic es va incrementar en
tots els mesos de l’any 2020
(menys el gener). A 31/12 hi
havia un total de 40.307
aturats a la província (21.018
a l’Entorn de Barcelona i
19.289 al Barcelonès).
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Monogràfic 1: L’impacte de la covid-19 en l’activitat turística de la província de Barcelona
Montserrat Giró, Josep Rodríguez

3. Activitat turística 2020 a l’Entorn de Barcelona
 El comportament del turista que visita les comarques de Barcelona ha canviat significativament.
Les restriccions de mobilitat imposades per la pandèmia van provocar canvis tant en la planificació del viatge
com en l’organització durant l’estada:
•

Estades més curtes

•

Reserves amb menys antelació

•

Ús majoritari del vehicle propi

•

Grups de viatge més petits
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Monogràfic 1: L’impacte de la covid-19 en l’activitat turística de la província de Barcelona
Montserrat Giró, Josep Rodríguez

4. Tendències de futur


La recuperació de l’activitat turística serà progressiva i condicionada als ritmes de vacunació dels mercats
emissors, l’aparició de noves variants del virus i la restauració de la confiança dels turistes.

•

L’activitat al 2021 està mostrant bons signes de recuperació: acumulat gener-setembre +65% respecte 2020, però -53% respecte 2019.

•

El ritme de recuperació econòmica, els menors nivells d’ocupació i la disponibilitat de renda de les famílies per viatjar, condicionaran l’activació de la
demanda al 2021 i 2022.

•

Les fonts oficials preveuen que el 80% dels viatges a Europa seran domèstics i intraeuropeus, i es recuperaran a volums de 2019 al 2022 i 2023. Mentre
que els viatges a llarga distància no es recuperarien fins el 2025.

•

Les previsions mostren un cert creixement en el nombre de seients operats mundialment fins al final de l'any, tot i que cal recordar que les companyies
aèries continuen fent ajustos en la programació setmana a setmana.

•

Les recerques a Google des d’Espanya per la Destinació Barcelona estan augmentat, però la majoria de les cerques es continuen realitzant des de
Catalunya.

•

Quant a les cerques de vols i allotjament, Barcelona aconsegueix el millor posicionament per part del mercat espanyol, italià i neerlandès, seguits pel
francès i britànic. La Destinació Barcelona s’ha mantingut en el 12è lloc del rànquing de destinacions internacionals en cerques d’allotjament i en 8a posició
en vols a nivell mundial.

•

La pandèmia ha modificat el comportament dels turistes que aposten per destinacions properes, familiars i poc congestionades, i amb menys
sensibilitat al preu. Les destinacions urbanes i dependents de la demanda internacional mostren unes expectatives pitjors pel 2022.

•

Els viatges associats a reunions de treball, fires i congressos estan retardant la seva recuperació, afectats també per la tendència del teletreball i l’ús
de solucions digitals. Tot i això, a data d'avui consten 113 congressos confirmats pels propers anys a la Destinació Barcelona, i 90 candidatures obertes fins
al 2027.

•

Pendents dels programes que s’han posat en marxa per impulsar la recuperació del sector, i en particular dels fons Next Generation EU. Dins el Pla España
Puede, el turisme disposa d’un Pla de modernització i competitivitat del sector turístic amb un pressupost total de 3.400 M€. D’aquests el 50% van pels
Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions, a programar en 2021 i 2022, i executar abans de 2026.
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5 – Estudis monogràfics
Monogràfic 2: Marcs de referència de les Àrees de Promoció
Econòmica Urbana (APEU)
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Contextualització
•
•
•
•

Relació comerç i ciutat.
Intercanvi comercial.
Interrelació personal.
Generació d’espais urbans.

•

Últims 30 anys canvis per la introducció de nous formats comercials: Canvis
en els hàbits de compra.

•

Els ajuntaments promouen una sèrie d’actuacions i subvencions
compensadores orientades a la dinamització del teixit comercial urbà afectat
per l’impacte negatiu dels nous formats.

•

Polítiques municipals: Desenvolupament d’actuacions estratègiques
mitjançant accions de city marketing, tècniques i mètodes de treball
provinents de la gestió comercial privada dels shopping centers als
processos de promoció de la ciutat.
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Contextualització
•

Catalunya: després de nombrosos intents per legislar, no va ser fins
l’any 2017 que el Parlament de Catalunya va conceptualitzar, les
anomenades Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU) en el
marc de la Llei 18/2017, d’1 d’agost, de Comerç, Serveis i Fires.

•

Les futures APEU han de tenir per finalitat «la reactivació, el foment i la
millora de la competitivitat de l’economia urbana en zones amb una alta
concentració comercial delimitada d’un municipi mitjançant la
potenciació de la colꞏlaboració de l’administració pública amb els
agents socioeconòmics implicats».

•

Finalment, pel procediment d’urgència, el Parlament de Catalunya va
aprovar la Llei 15/2020, de 22 de desembre, de les Àrees de Promoció
Econòmica Urbana (APEU). Llei pionera en l’àmbit estatal, que aporta
una determinada forma d’intervenció privada en l’espai públic.
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Marcs de referència
Business Improvement Districts (BID). Primera
experiència a Toronto a l’any 1969. Són organitzacions
privades creades amb l’aprovació de les autoritats locals
quan la majoria de propietaris o empresaris d’una zona
perfectament delimitada acorden, per mitjà d’un procés
formal de votació pagar una quota o recàrrec obligatori
amb la finalitat d’oferir serveis addicionals dirigits a la
promoció i/o revitalització d’aquella àrea.

BID Canadenc. gestionats tant per entitats
associatives
com
per
societats
mercantils
instrumentals, ambdues de naturalesa privada i sense
ànim de lucre, administrades per un consell rector
integrat pels propietaris dels immobles comercials, els
operadors comercials i d’una representació municipal
del districte respectiu.

BID dels Estats Units. La legislació de l’assemblea
legislativa de cada estat i permet que posteriorment siguin
les ordenances fiscals de cada ciutat les que determinen
la reglamentació específica. No és un nou impost local sinó
una quota o contribució especial que els propietaris
paguen en contraprestació dels Serveis addicionals.

Els Town Centre Management (TCM) del Regne
Unit. Més de 320 UK-BID, la major part dels quals
radicats en els centres urbans de les ciutats
històriques del Regne Unit tot i que destaquen també
els UK-BID localitzats als nous districtes de les grans
ciutats, els BID delimitats als polígons industrials
dels antics suburbis i, darrerament, els BID sorgits en
municipis rurals amb vocació turística. Són els
titulars de les activitats comercials i no en els propietaris
immobiliaris dels establiments comercials.
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Marcs de referència nacional
Els Centros Comerciales
Urbanos (CCU) a Espanya.
Primer model de gestió dels
CCU basat en la iniciativa
privada que assumeixen les
associacions de comerciants
amb la contractació de la
figura de la gerència del CCU,
recomanada per la Dirección
General de Comercio Interior
del Ministerio de Economía.
Barnacentre, Gandia Centre
Històric, El Tomb de Reus,
Granollers Centre, Casco
Antiguo de Pamplona,
Compostela Monumental...

Un segon model de gestió dels
CCU, basat en la iniciativa
pública
de
les
diferents
administracions que cooperen
directament
amb
les
associacions de comerciants,
amb
l’assistència
tècnica
directa.
Agentes de Desarrollo Local
d’Aragó i Andalusia, la Xarxa
de dinamitzadors Comercials
de Catalunya, els Gabinets
Tècnics Comercials d’Euskadi
o dels Agents pel Foment de
les Iniciatives Comercials de la
Comunitat Valenciana...
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Tercer model de gestió
dels CCU de caràcter mixt
partenariat
publicoprivat
estructurat
mitjançant
convenis entre els diferents
operadors
comercials
associats i l’administració
municipal.
Bilbao Dendak, SShops
Donostia, Gasteiz On i
Terrassa Centre, entre
d’altres.
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Marcs de referència nacional
• El centres comercials oberts (CCO) a Catalunya.
• En els darrers vint-i-cinc anys, a Catalunya s’han
promogut i aprovat un important nombre de lleis i
reglaments reguladors.
• Llei 1/1997, de 24 de març,
comercials, Regulació dels POEC.

d’equipaments

• Ordre de 8 de juliol de 1998 reguladora dels
POEC, instrumentalitzats pels corresponents Plans
de Dinamització Comercial i d’Inversions (PDCI).
• Llei 17/2000, de 29 de desembre, d’equipaments
comercials que disposa, com a novetat,
l’obligatorietat d’aprovar un POEC per poder atorgar
les respectives llicències, autonòmica i municipal, a
més de determinar una nova figura de planificació
del model comercial a escala local, com ho van ser
els reiteratius Plans d’Actuació per al Modernització
dels Equipaments Comercials (PAMEC).

• La Direcció General de Comerç de la Generalitat va publicar tres
guies d’actuació, per orientar els ajuntaments i les associacions
de comerciants en els processos de promoció i gestió de centres
i eixos comercials urbans denominats, a partir del 2003, Centres
Comercials Oberts (CCO).
• Llei 18/2005, de 27 de desembre, d’equipaments comercials
amb la intenció de tornar a establir un nou marc jurídic per a la
implantació dels establiments comercials que tingués molt més
en compte la transcendència i els impactes d’aquests en el
model de ciutat complexa, compacta i socialment cohesionada
propi de Catalunya.
• 2007 el Consorci de Promoció Comercial de Catalunya amb la
convocatòria d’un programa pilot amb l’objectiu de crear les
denominades Zones d’Excelꞏlència Comercial (ZEC) com
espais comercials urbans delimitats mitjançant la convocatòria
prèvia d’una consulta «d’obligat compliment», una consulta
adreçada als titulars de les activitats empresarials de la zona
urbana, orientada a promoure la inversió colꞏlectiva en un pla
programa temporalment per a cinc anys i avaluable anualment.
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Proves pilot
La Gerència de Serveis de Comerç ha endegat en el any 2021, 17 proves pilot del projecte APEU.
De les 17, 10 són àrees comercials i 7 estan situades en els polígons industrials de la província de
Barcelona.
Transcorreguts sis mesos de la posada en marxa, la major part de municipis està ja desenvolupant la
primera fase del projecte (Cens d’activitats) que properament, a principis del 2022, estarà acabat a punt
per la definició final de l’eix de l’APEU.
A l’espera de poder analitzar i avaluar les primeres experiències locals de planificació, constitució i
desenvolupament de les noves APEU, mitjançant la prova pilot que realitzen els disset ajuntaments i que
promou la Diputació de Barcelona, s’està realitzant una avaluació evolutiva dels antecedents conceptuals i
els marcs de referència normatius, nacionals i internacionals, que han fonamentat la normativa reguladora
de les APEU, amb l’objectiu de preveure les funcions i disfuncions que comportarà indubtablement el
desplegament territorial d’aquestes noves entitats associatives privades.
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Participants proves pilot
Proves pilot APEU Comercial

Proves pilot APEU Industrial

1. Vilanova i la Geltrú

1. Vic

2. Sitges

2. Barberà del Valles

3. Granollers

3. L’Hospitalet de Llobregat

4. Mataró

4. Sant Boi de Llobregat

5. Mollet del Vallès

5. Rubí

6. Terrassa

6. Sant Fost de Campsentelles

7. Badalona

7. Manresa

8. Sabadell
9. Cardona
10. Berga
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